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ZŁĄCZE P-N I TRANZYSTOR BIPOLARNY
1.PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE CIAŁ STALYCH.
Do sporządzania diod, tranzystorów, tyrystorów , procesorów , wzmacniaczy
operacyjnych, obwodów scalonych i wszelkich innych elementów czynnych i biernych
obwodów elektrycznych generalnie rzecz biorąc potrzebne są trzy rodzaje materiałów
stałych: metale – dobre przewodniki elektryczności, służące do sporządzania styków
(kontaktów), elektrod wraz z doprowadzeniami prądów i napięć do określonych punktów
elementów i obwodów. Używane metale : złoto, srebro, platyna oraz rożne stopy złożone.
Izolatory: inaczej zwane dielektrykami, które mają izolować od siebie elektrody z prądem i
nie przewodzić prądów elektrycznych lub przewodzić w stopniu pomijalnym. Używane
izolatory: korund, mika , teflon, polietylen i inne. Półprzewodniki : materiały o zdolności do
przewodzenia niewielkich prądów złożonych z ładunków ujemnych – elektronów, z ładunków
dodatnich – dziur lub ładunków obu znaków jednocześnie. Używane : krzem (Si), german
(Ge), arsenek galu i inne.
Aby praktycznie rzecz biorąc określić z jakim materiałem mamy do czynienia trzeba
sporządzić jego próbkę o dobrze określonej geometrii (rys.1), nanieść elektrody kontaktowe,
przyłożyć do nich znane napięcie i zmierzyć wartość natężenia prądu przewodzonego przez
badany materiał pod jego (napięcia) wpływem. Następnie obliczamy iloraz przyłożonego
napięcia U wyrażonego w woltach [V], przez wartość natężenia prądu I wyrażonego w
amperach [A]. Tak obliczoną wartość nazywamy oporem (rezystancją) elektrycznym
badanego materiału: R = U / I (prawo Ohma)

a)

Określenie geometrii próbki
a ,b, c w [m]

Sporządzenie elektrod
(KONTAKTÓW) z
doprowadzeniami

b)
K, K – kontakty metaliczne
(np. pasta srebrna) z
doprowadzeniami S1 i S2
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c)
Przyłożenie napięcia i
pomiar natężenia
prądu

Rys.1. Pomiar przewodnictwa elektrycznego próbki materiału stałego. U-napięcie baterii (lub
zasilacza stabilizowanego), V- woltomierz idealny: wskazuje różnicę potencjałów
elektrycznych (napięcie) pomiędzy kontaktami elektrycznymi na próbce. Jego opór
wewnętrzny jest ogromny i dlatego praktycznie nie przepływa przezeń prąd gdy pokazuje
napięcie mierzone. A-amperomierz idealny: mierzy natężenie prądu elektrycznego
przepływającego przez badaną próbkę I pod wpływem przyłożonego napięcia U. Jego opór
wewnętrzny jest pomijalnie mały i dlatego prąd który przezeń przepływa nie powoduje na
nim spadku napięcia.
Gdy zamkniemy klucz W, do elektrod na próbce przyłożone zostaje napięcie
wskazywane przez woltomierz V. Napięcie pomiędzy kontaktami K, wytworzy w objętości
próbki siłę działającą na znajdujące się tam ładunki elektryczne, właściwe dla materiału
próbki i te ładunki ,które posiadają zdolność przemieszczania się wewnątrz struktury
badanego materiału (ruchliwość nośników ładunku) zaczną się przemieszczać w zamkniętym
obwodzie co na zewnątrz w skali makro objawi się wskazaniem wartości natężenia prądu
przez amperomierz. W skali makro, wyznaczamy efektywny opór zastępczy badanej
próbki:

(1)

Jeżeli przez badaną próbkę, pod wpływem (przyczyna) przyłożonego napięcia równego 1[V]
przepływa prąd elektryczny o natężeniu 1[A] (skutek) to opór elektryczny próbki wynosi 1[Ω].
Oznacza to, że przez poprzeczny przekrój próbki S = a*c przepływa prąd (strumień
ładunków elektrycznych) elektryczny niosący całkowity ładunek 1[C] (Coulomb) w ciągu 1
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. Ponieważ 1[C] ≈ 6,24*1018 e ; gdzie e- ładunek elektronu:

sekundy:

1,602*10-19[C], to w mikro skali mówimy o strumieniu przepływających elektronów , które są
mikrocząstkami w strukturze materiału i nośnikami ładunku prądu elektrycznego w
makroskali jednocześnie. Oznacza to , że przez przekrój S przepływa ogromna liczba
elektronów wynosząca około 6*1018 elektronów w ciągu 1 sekundy obserwacji –pomiaru.
Ponieważ liczba ta jest ogromna , możemy opisać właściwość przewodzenia prądu przez
badany materiał obliczając ile elektronów przepływa przez jednostkę przekroju
poprzecznego S badanej próbki. Fizycznie opisuje to wielkość zwana gęstością prądu
elektrycznego:

[

; gdy S = 1 m2

to j ”=” I równość liczbowa. Jeżeli a = b =c

= 1 m to zmierzony opór jest liczbowo równy oporowi właściwemu badanego materiału

; [

]= Ω*m Opór właściwy jest cechą

charakterystyczną dla danego rodzaju materiału, podobnie jak jego odwrotność zwana
przewodnictwem właściwym:

;

[σ]=

=

; S=

Rys.2. Makroskopowe i mikroskopowe prawo Ohma: natężenie prądu i jego gęstość.
W tabeli 1 zestawiono wartości natężeń prądu stałego przepływającego przez próbki rożnych
metali o jednostkowych wymiarach pod wpływem różnicy potencjałów (napięcia) o wartości
1V w temperaturze pokojowej.
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Tabela 1. Przewodnictwo elektryczne niektórych metali w temperaturze pokojowej.
Rodzaj Obliczona
metalu Wartość natężenia
Prądu I[A] dlaU = 1[V]
Au
4,09*104
Ag
62,5*106
Pt
1*104
Cu
5,91*103

Opór właściwy Przewodnictwo
Właściwe
ρ[Ω*m]
σ[Ω*m]-1
2,44*10-4
4,09*104
1.62*10-8
62,5*106
-4
1*10
1*104
1,69*10-4
5,91*103

W przewodnikach metalicznych nośnikami ładunku tworzącymi przepływający prąd są
elektrony. Przepływ prądu przez przewodnik metaliczny przedstawiono schematycznie na
rysunku 3.
a)

b)

Rys.3. Przepływ prądu elektrycznego I przez przewodnik metaliczny pod wpływem
przyłożonego z zewnątrz napięcia U.
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Zgodnie z mikroskopowym prawem Ohma gęstość prądu wynosi:
, gdzie:
Ne – liczba ruchliwych elektronów w jednostce objętości przewodnika w danej temperaturze
e - ładunek elektronu : -1.602*10-19[C]
µe – średnia prędkość elektronu dla E=1[V/m]
E –liczba jednostek natężenia pola elektrycznego w przewodniku(zmiana napięcia
przypadająca na jednostkę długości)
Wartości µe oraz Ne zależą od rodzaju przewodnika i od jego temperatury. W
temperaturze pokojowej dla miedzi wynoszą one odpowiednio: 7,4*10-5 [ms-1] oraz
8,42*1028[m-3].
W tabeli 2 przedstawiono wartości przewodnictwa elektrycznego niektórych
dielektryków w temperaturze pokojowej.
Tabela 2. Przewodnictwa elektrycznego niektórych dielektryków w temperaturze pokojowej.
Rodzaj
Obliczona
dielektryka Wartość natężenia
Prądu I[A] dlaU = 1[V]
Al2O3
10-15÷ 10-20
mika
10-17÷ 10-18
teflon
10-17÷ 10-21
polietylen 10-15÷ 10-21

Opór właściwy Przewodnictwo
Właściwe
ρ[Ω*m]
σ[Ω*m]-1
1015÷ 1020
10-15÷ 10-20
1017÷ 1018
10-17÷ 10-18
1017÷ 1021
10-17÷ 10-21
1015÷ 1021
10-15÷ 10-21

Oceniając wartości obliczonego prądu płynącego przez izolatory (druga kolumna) trzeba
zauważyć, że są to ekstremalnie małe wartości zwane prądami upływu izolacji . Typowy opór
upływu izolacji w przepuście elektrycznym w warunkach pokojowych może mieć wartość
rzędu 1015[Ω]. Jeżeli wiadomo, że prostymi metodami można mierzyć prądy ~10-12[A], to aby
wymusić przepływ takiego prądu należało by przyłożyć do izolatora napięcia U = 10 -12*1015
≈1000[V]. W izolatorach nośnikami ładunku mogą być elektrony, dziury, jony (protony)
pochodzące od śladowych ilości zanieczyszczeń lub domieszek.
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2. PÓŁPRZEWODNIKI SAMOISTNE I DOMIESZKOWANE
Materiały półprzewodnikowe posiadają przewodnictwo elektryczne w przedziale (10-8
÷ 104)[Ω*m]-1. Jest to przedział wartości pośrednich pomiędzy przewodnictwem metali a
przewodnictwem izolatorów. Istnieją materiały z natury półprzewodzące zwane
półprzewodnikami samoistnymi lecz najczęściej używa się specjalnie wytwarzanych
materiałów o kontrolowanym przewodnictwie elektrycznym typu N, w których ruchliwymi
nośnikami ładunku są elektrony lub typu P, w których w przepływie prądu dominują
dodatnie dziury.
Tabela 3. Wartości przewodnictwa elektrycznego niektórych półprzewodników samoistnych
w temperaturze 300K.
Rodzaj
Półprzewodnika

Koncentracja
Ruchliwych nośników
Ładunku [m-1]
German Ge
N≈P≈2,4*1019
Krzem Si
N≈P≈1,5*1016
Arsenek galu GaAs N≈P≈7*1012

Opór właściwy Przewodnictwo
[Ω m]
Właściwe
[Ω-1 m -1]
0.5
2
3
2,3*10
4,34*10-4
5
7,0*10
1,42*10-6

N – koncentracja ruchliwych elektronów, P – koncentracja ruchliwych dziur , Całkowita
koncentracja ruchliwych nośników ładunku w półprzewodniku samoistnym wynosi: 2N≈2P
Półprzewodniki samoistne są obojętne elektrycznie w stanie niepobudzonym cieplnie lub
światłem. Przewodnictwo półprzewodnika typu-N powstaje poprzez wprowadzenie do
obojętnej elektrycznie sieci krystalicznej w miejsce atomu o wysyconych wszystkich
wiązaniach chemicznych, atomu z nadmiarowym elektronem. Wprowadzając kontrolowaną
liczbę takich atomów domieszki można ustalić potrzebną wartość przewodnictwa, która
zależy wprost od liczby nadmiarowych elektronów. Analogiczna metoda domieszkowania
polega na wprowadzeniu do sieci kontrolowanej liczby atomów ze zmniejszoną liczbą
elektronów tworzących wiązanie chemiczne co jest równoważne powstaniu ruchliwej lukibraku elektronu czyli miejsca w sieci krystalicznej o efektywnym ładunku dodatnim. Takie
dodatnie nośniki ładunku będą się poruszać pod wpływem tego samego pola elektrycznego
w kierunku przeciwnym niż elektrony. Wartość natężenia prądu jaki popłynie przez
półprzewodnik samoistny można oszacować w przybliżeniu jeżeli znamy: geometrię próbki
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; wtedy, zgodnie z

(a,b,c, rys.1), oraz zmierzymy w danej temperaturze jej opór:

tym co opisano uprzednio gęstość prądu przewodzenia możemy przedstawić następująco:
a ponieważ dla
półprzewodnika samoistnego N ≈ P to wartość zmierzonej gęstości prądu możemy zapisać
jako:

j =

;

gdzie:

- określamy jako miarę prędkości unoszenia nośników ładunku w polu elektrycznym E
odpowiednio: ujemnych i dodatnich. Wartości tych prędkości dla wybranych
półprzewodników samoistnych przedstawiono na rys. 4.

Rys.4.Prędkości unoszenia elektronów i dziur w półprzewodnikach samoistnych w
temperaturze 300K.
Prądy przepływające przez półprzewodnik domieszkowany można obliczyć korzystając z
podobnych zależności jak dla półprzewodnika samoistnego przy czym dla półprzewodnika
typu N koncentracja ruchliwych elektronów Ne będzie znacznie większa od koncentracji
ruchliwych dziur. Dla półprzewodnika typu P nośnikami ładunku przeważającymi w
przepływie prądu będą dziury. Przepływ prądu elektrycznego przez półprzewodnik samoistny
przedstawiono schematycznie na rysunku5.
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Rys.5. Na prąd przewodzenia półprzewodnika samoistnego składają się : prąd wzbudzonych
termicznie lub świetlnie elektronów ie ,oraz prąd wzbudzonych przy tym dziur id.
Przepływ prądu przez półprzewodnik typu N przedstawiono schematycznie na rysunku6.

Rys.6. W przepływie prądu przez półprzewodnik typu N dominują elektrony.
Podobnie można przedstawić w uproszczony sposób przepływ prądu dziurowego przez
półprzewodnik typu P.
3.ZŁĄCZE P-N
Mechanizm powstawania rozkładu ładunków na złączu (styku) dwu rodzajów
półprzewodników P-N opisano w instrukcji do ćwiczenia 7. Opisano tam również
powstawanie bariery energii potencjalnej w obszarze złącza oraz wpływ przyłożonego z
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zewnątrz napięcia na wysokość tej bariery. Jest to zjawisko polaryzacji złącza P-N w kierunku
przewodzenia oraz przy odwróconej polarności napięcia przyłożonego zewnątrz ,zjawisko
polaryzacji złącza P-N w kierunku zaporowym. W przypadku pierwszym opór takiego złącza
maleje (prąd przewodzenia rośnie) a w przypadku drugim opor złącza rośnie do bardzo
dużych wartości (prąd przewodzenia spada niemal do zera. Na rysunku 7 przedstawiono
przepływ prądu elektrycznego przez złącze P-N spolaryzowane w kierunku przewodzenia.

Rys.7.Tak popływa prąd przez złącze P-N spolaryzowane napięciem zewnętrznym U w
kierunku przewodzenia. W obwodzie zewnętrznym złożonym ze źródła napięcia U opornika R
oraz doprowadzeń metalowych płyną tylko elektrony.
Złącze P-N wraz z układem kontaktów metalowych umieszczone w hermetycznej
obudowie z metalu lub tworzywa ceramicznego albo polimerowego stanowi diodę
półprzewodnikową (DP) ,(rys.7). Na rysunku 8 przedstawiono oznaczenia końcówek
(wyprowadzeń anody i katody) oraz jej polaryzację w kierunku przewodzenia b) i w kierunku
zaporowym c).
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a)

b)

c)

Rys.8. Oznaczenia elektrod diody półprzewodnikowej a), polaryzacja DP w kierunku
przewodzenia b), polaryzacja DP w kierunku zaporowym c), R opór w obwodzie
zewnętrznym.

4. TESTOWANIE ZŁĄCZA P-N (DP) OMOMIERZEM.
Korzystając z omomierza zamierzyć opory trzech wskazanych diod kierując się
rysunkiem 9.

Rys.9. Badanie złącza P-N omomierzem.
Zapisać typ badanej diody i zidentyfikować w każdej z nich anodę i katodę. Zidentyfikować
diody sprawne i te z uszkodzonym złączem.
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5. POMIAR CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWEJ.
Na rysunku 10 przedstawiono cechy charakterystyczne zależności Id = Id(V) , czyli
charakterystyki prądowo – napięciowej DP.

Rys,10. Charakterystyka prądowo-napięciowa DP : idealnej(linia ciągła czerwona)-przerwa i
zwarcie, oraz rzeczywistej (linia przerywana).
Wykonanie pomiarów:
1.Używając diody wskazanej przez prowadzącego ćwiczenie zmontować układ pomiarowy
przedstawiony na rysunku 11.
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Rys.11. Schemat pomiaru charakterystyki prądowo – napięciowej DP.
2. Dla połączenia A (kierunek polaryzacji zaporowej, rys.11) w obecności prowadzącego,
zwiększając powoli napięcie U określić w przybliżeniu wartość U ≈ UBRO, przy której mały
prąd w kierunku zaporowym zaczyna wzrastać. Wartości tej, nie wolno przekraczać aby
badana dioda nie uległa przebiciu.
3. Podobnie jak poprzednio, dla wariantu B (kierunek polaryzacji przewodzenia) określić
wartość U ≈ UB dla której prąd Id zaczyna wzrastać. Jest to obszar U ≥ UB do Unmaxmaksymalnego dopuszczalnego napięcia pracy diody . W obszarze tym dioda działa jak
zwarcie. Prąd Id rośnie od ~ 0 do Idmax. Wartość Idmax ograniczona jest od góry maksymalną
wartością prądu przy której struktura złącza diody może jeszcze pracować nie ulegając
przegrzaniu.
4. Zmierzyć ok. 10 punktów wartości Id w funkcji wartości Ud w przedziale napięć od 0 do
UBR0 (wariant połączeń A) oraz ok. 6 punktów wartości Id w funkcji Ud dla przedziału napięć
od 0 do UBR (wariant połączenia B
5.Sporządzić charakterystykę prądowo-napięciową dla badanego typu diody wedle wzoru jak
na rys.10. Opisać osie, wpisać typ badanej diody oraz wyznaczone wartości UBR, UB, oraz IR.
6.Narysować obwody zastępcze układu pomiarowego wraz z układem zastępczym dla samej
diody. Wpisać wartości liczbowe UB ,RP dla wariantu połączeń A oraz B (rys.12)
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Rys.12. Obwody zastępcze (równoważne elektrycznie) układu pomiarowego (rys.11)wraz z
układem zastępczym badanej diody; RA – duży opór zastępczy diody spolaryzowanej w
kierunku zaporowym (katoda +), RB- mały opór zastępczy diody spolaryzowanej w kierunku
przewodzenia.
5. BIPOLARNY TRANZYSTOR ZŁĄCZOWY
Bipolarny tranzystor złączowy jest zbudowany z trzech warstw domieszkowanych
półprzewodników pooddzielanych dwoma złączami P – N. Konstruowane i produkowane są
dwa typy takich tranzystorów: NPN oraz PNP. Ich budowę i oznaczenia doprowadzeń
pokazano na rysunku 13.

Rys.13. Konstrukcja tranzystorów złączowych bipolarnych.
Określenie bipolarny, związane jest z tym ,że w tranzystorze typu PNP jak i NPN nośnikami
prądów wewnątrz ich struktur są zarówno ruchliwe elektrony jak i ruchliwe dziury. Symbole
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obu rodzajów tranzystorów używane w schematach obwodów elektrycznych przedstawiono
na rysunku 14.

Rys.14.Symbole tranzystorów NPN oraz PNP.

6. POLARYZACJA ZŁĄCZ TRANZYSTORA BIPOLARNEGO.
Aby tranzystor mógł działać jako wzmacniacz prądu, jego oba złącza musza być
odpowiednio spolaryzowane za pomocą napięć przyłożonych z zewnątrz. Napięcia te można
przyłożyć bezpośrednio za pomocą odpowiednich źródeł napięcia do bazy (B),emitera(E), i
kolektora (K), (rys.15), lub najczęściej za pomocą jednego zasilacza i obwodu oporników
tworzących dzielnik napięć. Działanie tranzystora PNP jest takie samo jak NPN z tym że
odwrócone jest zachowanie dziur i elektronów. Zmienione są zwroty napięć polaryzujących
jak również kierunki przepływu prądów bazy , emitera i kolektora. W obu rodzajach
tranzystorów złącza baza – emiter (BE) są spolaryzowane w kierunku przewodzenia a złącza
baza-kolektor (BK) w kierunku zaporowym.
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Rys.15. Polaryzacja złącz BE i KB dla tranzystorów NPN i PNP, Z – zaporowo, P – w kierunku
przewodzenia.

7. PRĄDY W TRANZYSTORZE BIPOLARNYM - ZŁĄCZOWYM
Kierunku przepływu prądów w strukturach tranzystorów NPN oraz PNP są następujące:
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Na rysunku 16 , tranzystory zostały przedstawione jako elementy obwodu z czterema
końcówkami, czyli jako czwórniki.
Traktując strukturę tranzystora jako jeden węzeł uogólniony, ograniczony kółkiem
symbolizującym obudowę tranzystora widać że: IE = IK + IB ; tzn. ,że prąd emitera jest zawsze
sumą prądów kolektora i prądu bazy. Prąd bazy jest bardzo mały w porównaniu do prądów
kolektora i emitera. Związek pomiędzy prądem kolektora a prądem emitera jest następujący:
IK = αdc IE gdzie αdc przyjmuje wartości z przedziału 0,95÷0,99. Stosunek wartości natężenia
prądu kolektora do natężenia prądu bazy określamy jako wzmocnienie prądowe
tranzystora:

=

, wartość liczbowa tego parametru określa zdolność struktury

tranzystora do działania jako wzmacniacza prądu.
8. NAPIĘCIA NA WYPROWADZENIACH TRANZYSTORA Bipolarnego-złączowego.
Napięcia stałe na bazie, emiterze oraz kolektorze oznaczamy jako UB ,UK ,UE. Ich
wartości mierzymy względem jednego z wyprowadzeń będącego często punktem wspólnym
dla obwodów : wejściowego i wyjściowego tranzystora (rys.17) Na rysunku 17 przedstawiono
te napięcia względem wspólnego punktu dla obwodu baza – emiter i obwodu kolektor –
emiter. Dlatego taki rodzaj pracy tranzystora określamy jako układ ze wspólnym emiterem.

Rys.17. Napięcia na wyprowadzeniach tranzystora bipolarnego-złączowego.
9. POLARYZACJA ZŁĄCZ TRANZYSTORA ZA POMOCĄ DZIELNIKA NAPIĘĆ
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Aby ustalić właściwą polaryzację złącz tranzystora bipolarnego za pomocą tylko
jednego zasilacza napięcia stałego, można użyć obwodu dzielnika złożonego z czterech
rezystorów (rysunek 18).

Rys.18. Ustalenie napięć polaryzujących złącza tranzystora : UB ,UK ,UE za pomocą jednego
napięcia UDC przyłożonego do punktu A.
Napięcie na kolektorze mierzone względem masy zależy od napięcia UDC oraz od wartości
oporu RK. Napięcie na bazie jest równe napięciu na oporniku R2. Napięcie na emiterze zależy
od wartości opornika RE. Zastępczy opór wejściowy widziany pomiędzy punktem B a masą
nazywamy oporem wejściowym tranzystora:
Ponieważ UBE ≈ 0,7 [V], to UB ≈ UKE = IE RE ; gdy αdc ≈ 1 to IE ≈ IK a więc IE ≈ βdcIB ;
stąd UB ≈βdcIBRE co daje w rezultacie przybliżenie na opór wejściowy tranzystora jako

Tak więc opór wejściowy tranzystora zależy od wartości oporu RE oraz jego wzmocnienia
prądowego.
10. STAN NASYCENIA, ODCIĘCIA I PUNKT PRACY TRANZYSTORA.
Polaryzacja złącz tranzystora ma na celu umożliwienie jego działania jako wzmacniacza.
Kiedy IB≈0, tranzystor jest w stanie odcięcia. W stanie tym prąd kolektora praktycznie nie
18

płynie. Jest to znikomy prąd zerowy kolektora IK0. Złącza: BE i BK są spolaryzowane
zaporowo. Stan odcięcia pokazano na rysunku 19. Ponieważ prąd kolektora w stanie odcięcia
ni płynie (IK ≈ IK0 ≈ 0) to napięcie UKE ≈ UKK czyli jest zbliżone do napięcia zasilania (rys.20a). W
stanie nasycenia napięcie UKE≈0. Całe napięcie zasilania UKK odkłada się na opornikach RK i RE
: UKK ≈ IKnas(RK + RE) Na rysunku 20 przedstawiono oba skrajne stany pracy tranzystora
wraz z schematami zastępczymi .

Rys.19. Prosta obciążenia i punkt pracy tranzystora .
Mogą one być wykorzystane do pracy tranzystora jako przełącznika sterowanego napięciem
na bazie: UB= 0[V], odcięcie w gałęzi RK-K-E-RE-masa oznacza że następuje w niej przerwa
symbolizowana jako przełącznik A – B otwarty. Przyłożenie napięcia : UB, powodującego
przepływ IB odpowiada zamknięciu przełącznika A – B na rysunku 20b.
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Rys.20. Stany : odcięcia i nasycenia tranzystora bipolarnego wykorzystane jako przełącznik
dwustanowy.
Omówione dotychczas napięcia stałe na kolektorze, emiterze oraz bazie jak i prądy
stałe kolektora, emitera i bazy stanowią warunki stałoprądowe pracy tranzystora
złączowego.
11. TESTOWANIE ZŁĄCZ TRANZYSTORA OMOMIERZEM
Omomierz będący częścią każdego multimetru uniwersalnego umożliwia wykonanie
prostego testu złącz tranzystora. Złącza B - E oraz B - K traktowane są w tym teście jak diody
półprzewodnikowe. Każde złącze powinno wykazywać niską rezystancję gdy polaryzowane
jest napięciem testującym opór z omomierza w kierunku przewodzenia. Przy odwróconej
polarności (sondy omomierza zamienione miejscami) omomierz powinien wykazać bardzo
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duży opór badanego złącza. Na rysunku 21 pokazano schematycznie pomiar testowy złącz
tranzystora NPN.

Rys.21. Testowanie złącz tranzystora NPN omomierzem.
Zadanie: przeprowadzić test złącz tranzystorów wskazanych przez prowadzącego przy użyciu
omomierza i zapisać wyniki pomiarów . Zidentyfikować tranzystory sprawne i uszkodzone.
12.CHARAKTERYSTYKI STAŁOPRĄDOWE TRANZYTSTORA BPZ I JEGO PARAMETRY.
Zbiór wszystkich wartości prądów i napięć przy których może pracować określony
tranzystor można przedstawić w postaci charakterystyk statycznych tranzystora. W
katalogach producentów można odnaleźć te charakterystyki oraz parametry tranzystora
wraz z przykładami zastosowań praktycznych. Charakterystyka obwodu wejściowego ( B – E)
dla układu pracy ze wspólnym emiterem to charakterystyka wejściowa tranzystora. Jest ona
zbiorem wartości natężeń prądu bazy IB przedstawionym jako funkcja napięcia baza-emiter:
IB = IB(UBE) dla wybranych stałych wartości napięcia kolektor-emiter, UKE = const1
Charakterystyka wyjściowa , to w tym samym trybie pracy zależność natężenia prądu
kolektora od napięcia kolektor – emiter dla ustalonych wartości prądu bazy w obwodzie
wejściowym: IK = IK(UKE) dla IB = const2. Związek pomiędzy prądem w obwodzie wyjściowym:
IK a prądem w obwodzie wejściowym IB dla ustalonych wartości UKE = const3 opisuje zdolność
struktury określonego tranzystora do wzmacniania sygnału prądowego i określane jest jako
charakterystyka wzmocnienia prądowego: IK = IK(IB) dla UKE = const3. Wszystkie
charakterystyki przedstawiono schematycznie na rysunku 22.
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IKE

Rys.22. Charakterystyki statyczne tranzystora bpz- schematycznie przedstawiono kształty
charakterystyk z pominięciem znaków napięć i prądów.

W oparciu o zmierzone charakterystyki statyczne tranzystora bpz można wyznaczyć
następujące parametry tranzystora pracującego w układzie ze wspólnym emiterem: w
obwodzie wejściowym (B – E :

dla UKE= const. Jest to oporność

wejściowa tranzystora czyli opór zastępczy złącza B – E przy ustalonej wartości UKE. Sens
ilościowy tego parametru odczytujemy następująco: jest to zmiana napięcia baza - emiter
przypadająca (albo spowodowana przez) na jednostkową zmianę prądu bazy przy ustalonej
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wartości napięcia kolektor – emiter. Wartości pozostałych parametrów odczytujemy
podobnie.

[

W obwodzie wyjściowym ( K – E ):

] dla IB=const. Jest to

przewodność wyjściowa tranzystora czyli odwrotność oporu zastępczego złącza K – E przy
ustalonej wartości IB.
Działanie tranzystora bpz jako wzmacniacza prądu charakteryzuje współczynnik wzmocnienia
prądowego:

dla UKE= const.

Ponieważ w tranzystorze bpz istnieje sprzężenie obwodu wyjściowego(K–E) z wejściowym (B
– E), to choć powinno ono być jak najmniejsze, to powinniśmy znać jego wartość. Jest ono
opisane jako współczynnik sprzężenia zwrotnego:

dla IB= const.

13. POMIAR CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH Tranzystora bpz.
Schemat układu do pomiaru charakterystyk tranzystora przedstawiono na rysunku 23.

Potencjometr

Sieć 230V

Sieć 230V

IK
mA
B

Zasilacz
DC

μA

IB

K
Zasilacz
regulowany
0 - 30V

E
V
UKE

mV
UBE

+
‒

Obwód wejściowy
Baza - Emiter

Obwód wyjściowy
Kolektor - Emiter

Rys.23a. Schemat układu do pomiaru charakterystyk statycznych tranzystora bpz typu NPN.
Analogiczny schemat ale dla tranzystora bpz typu PNP znajduje się na rysunku23b.
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Rys.23b. Schemat układu do pomiaru charakterystyk statycznych tranzystora bpz typu PNP.

Zadanie 1.
Zapisać informacje precyzujące warunki pomiarów: zidentyfikować nazwę każdego
urządzenia/elementu obwodu na stole, zapisać jego nazwę oraz przeznaczenie: do pomiaru
jakiej wielkości ma być użyte lub jaką wielkość ma wytwarza np. zasilacz napięcia kolektor –
emiter, regulator – dzielnik napięcia baza emiter itd. , typ badanego obiektu – elementu np.
tranzystor bipolarny – złączowy NPN, typ BP148.
Zadanie 2.
Zmontować układ do pomiaru charakterystyk statycznych tranzystora według
schematu rysunku 22. Po sprawdzeniu przez prowadzącego poprawności wykonanych
połączeń , prowadzący zasilanie wszystkich elementów zasilanych z sieci 230V/50Hz.
Zadanie 3.
Prowadzący pokaże przedziały zmienności mierzonych prądów i napięć przykładanych
do badanego tranzystora.

24

Napięcie UKE nie może w tym ćwiczeniu przekraczać 12[V]. Prądy maksymalne IB to
około 100µA. Zapisać przedziały zmienności: UBE [mV] odpowiadające prądom bazy od około
5[µA] do około 100[µA], oraz wartości IKE dla napięć UKE od około 0,5[V]do około 12[V], które
towarzyszą prądom IB.
Zadanie 4.
POMIAR CHARAKTERYSTYKI WEJŚCIOWEJ (UBE = UBE(IB) dla UKE = const i, (i=1, 2,3,4))
oraz CHARAKTERYSTYKI WZMOCNIENIA PRĄDOWEGO (IK E = IKE(IB) dla UKE = const i, (i=1,
2,3,4))
Obie charakterystyki będą mierzone jednocześnie
Wykonanie pomiarów.
1. Wybrać 4 ustalone wartości UKE do wykonania pomiarów, np. 1[V], 2[V], 3[V], 4[V] według
wskazania prowadzącego.
2. Nastawić pierwszą ustaloną wartość napięcia UKE na woltomierzu mierzącym to napięcie
regulując pokrętłem zasilacza tego napięcia.
3. Ustawić potencjometrem regulacyjnym pierwszą wartość IB ( np. ok. 10[µA]).
4. Skorygować ustaloną wartość napięcia UKE do wybranej stałej wartości (1 [V]).
5. Odczytać wskazania wartości IB , UBE , oraz IKE i wpisać je do tabeli pomiarów (wzór tabeli
nr.1)
6. Nastawić następną wartość IB (np.ok. 20[µA]).
7. Skorygować wartość UKE do wybranej ustalonej wartości.
8. Odczytać i zapisać wskazania wartości IB , UBE , oraz IKE i wpisać je do tabeli pomiarów.
9. Powtarzać kroki opisane w punktach 2 do 6 ustawiając stałe wartości UKE= const i
wybierając za każdym razem minimum 7 wartości prądów bazy , i po korekcie do ustalonej
wartości UKE = const zapisywać wartości IB , UBE , oraz IKE w tabeli pomiarów:
Tabela1. Wzór zapisu pomiarów zależności UBE i IKE od natężenia IB dla ustalonych wartości
UK E. (w załączniku)
Podobnie dla UKE = const3 oraz dla UKE = const4.
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OPRACOWANIE WYNIKÓW.1. Sporządzić wykresy: IKE = IKE(IB) dla 4 stałych wartości napięć
UKE = const i, (i=1, 2,3,4): nanieść punkty pomiarowe na wykres i dopasować do nich krzywe
ciągłe. Wpisać wartość stałego parametru przy każdej krzywej.
2. Wytypować położenie punktu Q i obliczyć wartość współczynnika wzmocnienia
prądowego badanego tranzystora h21 (patrz rysunek 24).

Rys.24. Zależność natężenia prądu kolektora od natężenia prądu bazy przy stałym napięciu
kolektor- emiter dla tranzystora typ…..
3. Sporządzić wykres zależności UBE = UBE(IB) dla UK E = const i, (i=1, 2,3,4), nanieść punkty
pomiarowe i dopasować do nich krzywe ciągłe (patrz rysunek 25).

26

Rys.25. Zależność napięcia baza – emiter od natężenia prądu bazy przy stałym napięciu
kolektor- emiter dla tranzystora typ…..
Wyznaczyć wartość oporności wejściowej badanego tranzystora dla punktu Q.

Zadanie 5.
POMIAR CHARAKTERYSTYKI WyJŚCIOWEJ (IKE = IKE(UKE) dla IB = const i, (i=1, 2,3,4)) oraz
CHARAKTERYSTYKI SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO obwodów wyjściowego i wejściowego
(UBE = UBE(UKE) dla IB = const i, (i=1, 2,3,4))
Obie charakterystyki będą mierzone jednocześnie.
Wykonanie pomiarów.
Z przedziału zmienności IB wybrać 4 wartości , które będą stanowiły wartości stałych
parametrów w czasie pomiarów, np. ok. 10[µA], 30[µA],50[µA], 90[µA].następująco
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1. Potencjometrem regulacyjnym do regulacji prądu bazy nastawić pierwszą stalą wartość
ok. 10[µA].
2. Z przedziału napięć UKE w przybliżony sposób wybierać minimum 7 wartości (np. ok.
0,5[V], 1[V], 3[V],6[V], 8[V],10[V], 12[V]) następująco:
3. Ustawić pierwszą wartość UKE pokrętłem regulacyjnym zasilacza tego napięcia (ok. 0,5[V]).
4. Skorygować wartość prądu bazy do ustalonej wartości (np. 10 [µA].
5. Odczytać wartości IKE [mA] oraz UBE [mV] i wpisać do tabeli pomiarów (wzór tabela2):
Tabela 2. Wzór zapisu pomiarów zależności wartości IKE oraz UBE od napięcia UKE ( w
załączniku)
Po każdej zmianie wartości UKE przed odczytem wartości IKE oraz UBE , jeżeli wystąpi odchyłka
wartości IB = const i, należy skorygować tę wartość do przyjętej na wstępie stałej.
Cały cykl pomiarów powtórzyć jeszcze 3 razy dla pozostałych wartości IB = const i. Wyniki
wpisywać do analogicznych tabel.

OPRACOWANIE WYNIKÓW.
1. Na podstawie zebranych wyników sporządzić wykresy zależności IKE = IKE(UKE) dla IB = consti
dla minimum 4 wartości ustalonych prądów bazy. Nanieść punkty pomiarowe i dopasować
do nich krzywe ciągłe. Wpisać wartość stałego parametru przy każdej krzywej.
2. Wykres podpisać w sposób specyficzny jako zależność natężenia prądu kolektora od
napięcia kolektor – emiter przy stałych wartościach prądu bazy. Podać na wykresie typ
badanego tranzystora i typ pracy (układ ze wspólnym emiterem).
3. Dla wytypowanego punktu Q wyznaczyć wartość przewodności wyjściowej badanego
tranzystora h22
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Rys.26. Zależność natężenia prądu kolektora od napięcia kolektor – emiter przy stałych
wartościach prądu bazy w obwodzie wejściowym.

Rys.27. Charakterystyka sprzężenia obwodu wyjściowego i wejściowego dla tranzystora
typ….w układzie pracy ze wspólnym emiterem: zależność napięcia baza – emiter od napięcia
kolektor – emiter dla 4 ustalonych wartości prądu bazy.
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4. Sporządzić wykres zależności napięcia UBE = UBE(UKE) dla IB = const i, (i=1, 2,3,4), nanieść
punkty pomiarowe i dopasować do nich krzywe ciągłe. Przy krzywych wpisać wartości
parametru. Podać typ tranzystora i układ pracy na wykresie (rysunek 27).

TRANZYSTOR bzp JAKO WZMACNIACZ.
Punkt pracy tranzystora, Q (rysunek ), jest określony przez wartości UKEQ oraz IKEQ.
Wartości te zależą od napięcia zasilania UKK (rysunek 28) oraz od napięcia UKE , które z kolei
zależy od wartości RK i RE . Natężenie prądu bazy IBQ dla którego IKE = IKEQ zależy od napięcia
UBE , które z kolei przy ustalonej wartości UKK zależy od R1 i R2 czyli od oporów dzielnika
polaryzującego. Sygnały: prądowy (przemienny lub zmienny)w obwodzie BE nakłada się na
IKEQ. Sygnał napięciowy UKE (przemienny lub zmienny)w obwodzie KE nakłada się na UKEQ.
Odwzorowanie prądu wejściowego IB(t) (rysunek 28) poprzez prostą obciążenia (pracy) na
IKE(t) oraz na UKE(t) przedstawiono tamże schematycznie.

Rys.28. Odwzorowanie sygnału wejściowego poprzez prostą obciążenia na prąd kolektora i
na napięcie kolektor – emiter.
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Rys.29 Odwzorowanie wejściowego sygnału prądowego na sygnały prądowy napięciowy w
obwodzie wyjściowym tranzystora bpz , pracującego w obwodzie ze wspólnym emiterem.
Związki pomiędzy: IKE(t) a IB(t) oraz UKE(t) są dobrze liniowe jeżeli zmienność nie prowadzi do
stanu nasycenia lub odcięcia.
Układ wzmacniający sygnał napięciowy przy użyciu tranzystora bpz spolaryzowanego za
pomocą dzielnika oraz napięciowym sygnałem wejściowym doprowadzonym do bazy przez
pojemność sprzęgającą C przedstawiono na rysunku 30.
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Rys.30. Wzmacniacz napięcia z doprowadzeniem napięciowego sygnału wejściowego przez
pojemność sprzęgającą C.

Gdy prąd kolektora rośnie ze wzrostem prądu bazy (IK = βAC IB ; βAC – wzmocnienie prądowe
tranzystora dla składowej przemienno lub zmienno – prądowej), to rośnie napięcie IKRK .
Ponieważ : UK = UKK - IKRK to wzrostowi prądu IB towarzyszy spadek sygnału wyjściowego
napięciowego. Dlatego układ tego wzmacniacza napięciowego stanowi sterowane napięciem
źródło napięcia a napięcie wyjściowe UWY jest w przeciw-fazie względem sygnału
wejściowego UWE , jak również prądu IK : Uwy(t) = (-1) AV Uwe;
Wzmocnienie napięciowe AV= (UWY/UWE). Ponieważ złącze BE jest spolaryzowane w
kierunku przewodzenia to : UB ≈ UE , więc

a zatem

Zadanie 6.
Jednostopniowy wzmacniacz napięciowy przedstawiono na rysunku 29. Przyjmując że: R1=
50 [kΩ], R2= 5[kΩ], RK = 10 [kΩ], RE = 1[kΩ] oraz UKK = 25 [V], βDC = ? , obliczyć :
a) Wzmocnienie napięciowe
b) UWY ≈ AVUWE dla UWE = 0,5 [Vsk], (napięcie skuteczne)
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c) Napięcie
d)
e) UK = UKK - IKRK ; napięcie stałe na kolektorze przy zasilaniu UKK
Zmontować układ jak na rysunku 30. Napięcie zasilania ustawić na 25[V]. Na wejście podać
sygnał z generatora funkcji o amplitudzie 500[mV] i o częstotliwości ok. 1[kHz]. Zmierzyć
multimetrem oraz oscyloskopem napięcia UB ,UK ,UE oraz wzmocnienie napięciowe dla
sygnału AC według wskazówek prowadzącego.
Przeprowadzić obserwacje składowych napięć UB , UK ,UE , UWE , UWY używając
przełączników sygnału wejściowego Input AC,DC dla obu kanałów oscyloskopu.
Zestawić i porównać wartości napięć i wzmocnienia napięciowego obliczone i
zmierzone. Narysować w skali sygnał napięciowy wejściowy i wyjściowy wraz ze składowymi
AC i DC.
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Tabela 1. Wzor tabeli pomiarów zależności UBE i IK od natężenia IB dla ustalonych wartości
UKE
Typ tranzystora: BC128….

Rodzaj układu pracy: ze wspólnym emiterem

Stały parametr:UKE = const 1 = 1,2 [V]
L.p. IB

[A]

UBE [mV]

IK [mA]

1

8

……..

……..

2

17

……..

………

3

27

4

38

5

51

6

76

7

93

Stały parametr:UKE = const 2 = 2[V]
1

9

2

17

3

36

4

52

5

69

6

75

7

98

……

……..
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Tabela 2. Wzor tabeli pomiarów zależności UBE i IK od wartości UKE dla ustalonych wartości natężenia
IB = const i, (i =1,2,3,4)
Typ tranzystora: BC128….

Rodzaj układu pracy: ze wspólnym emiterem

Stały parametr:IB = const 1 ≈ 10 [A]
L.p. UKE

[V]

Ik [mA]

UBE [mV]

1

0,48

……..

……..

2

1,1

……..

………

3

2,9

4

5,7

5

8,1

6

9.98

7

11,7

Stały parametr: IB = const 2 = 20[A]
1

0,5

2

1,2

3

2,8

4

5,43

5

8,23

6

9,56

7

11,2

……

……..
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